
 

 

 

Comunicação Nº 17                                Coimbra, 20 de Janeiro de 2020. 

 
GRUPO DE GESTÃO FLORESTAL DA ABASTENA (GGFA) – INFORMAÇÃO PARA PROPRIETÁRIOS 

 
PRÓXIMA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO DO CERTIFICADO DO GGFA  

A auditoria de manutenção do certificado FSC® se realizará entre os dias 09 e 17 de Março de 2020. 

A Abastena agradece desde já a atenção e colaboração dos Membros do grupo GGFA para que seja demonstrado o 
cumprimento das regras, para benefício de todos. 
 

TEMAS IMPORTANTES PARA MEMBROS DO GGFA 

O processo de Certificação necessita, por parte dos Membros do GGFA, de uma atitude pró-ativa em relação ao 
cumprimento das regras de funcionamento do grupo e dos requisitos da certificação da Gestão Florestal, e que colaborem no 
controlo das operações, bem como na cedência de informações para manter os Planos de Gestão das suas áreas atualizados. 

Relembramos alguns temas que são importantes para cada Membro do GGFA: 

 Informar sempre que ocorra alguma alteração ao seu Património Florestal (Compra, venda, arrendamento, etc.). 

 Comunicar qualquer Operação Florestal que pretenda realizar nas suas matas, por forma a atualizarmos o Plano de 
Gestão das mesmas. 

 Sempre que pretenda realizar uma Operação de Corte ou Desbaste, um Descortiçamento, uma Preparação de Terreno 
para plantação, uma Aplicação de Produtos Químicos ou Fitossanitários e uma Implantação de Infra-Estruturas, deve 
comunicar previamente, para que possamos realizar uma Vistoria de Planeamento e Avaliar a ocorrência de eventuais 
impactos antes de a operação ser iniciada. 

 Sempre que pretenda realizar uma (re)arborização nas suas áreas, informe-nos previamente do mesmo, e faça-nos 
chegar a carta de aprovação (emitida pelo ICNF) bem como do Projeto de (Re) arborização. 

 Assegurar o bom andamento das operações nas suas áreas. Quando a operação for executada por outro interveniente 
em seu nome (prestador de serviço), as partes devem preencher e assinar Termo de Responsabilidade para Execução de 
Serviços (Formulário F-11) a fim de estabelecer as condições mínimas exigidas para o desenvolvimento das operações. 
Sempre que necessário, o membro deve solicitar cópia deste formulário ao técnico da Abastena. 

 Caso decida vender a sua Madeira Certificada por fora do Circuito Comercial da Abastena, terá que pagar um valor para 
cobrir as despesas inerentes ao Processo de Certificação. Como regra, o valor é de 2,00€ por unidade (m³ ou t). 

 

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS DO GGFA 

A Abastena está a entregar a todos os Membros do grupo GGFA um comunicado com orientações e a Listagem das Matas 
inseridas no GGFA, com a indicação das que estão Certificadas, as que não estão Certificadas, e o restante do Património que 
não se pretenda certificar. 

 

POLÍTICA DE PESTICIDAS DO FSC 

Recentemente entrou em vigor a nova política de pesticidas (Herbicidas, Inseticidas, Fungicidas, etc.) do FSC e cujas 
alterações serão avaliadas nas próximas auditorias.  

Alertamos para a classificação do “Glifosato” (Roundup e similares) como produto restrito pelo FSC, pelo que terá de existir 
uma Avaliação de Riscos para o seu uso, e os riscos nela identificados devem ser mitigados. A iniciativa nacional do FSC está a 
realizar uma avaliação de riscos nacional para o Glifosato e outros produtos que são usualmente utilizados.  

Para áreas agrícolas adjacentes a áreas florestais certificadas, é esperado um esforço para promover a diminuição e 
eliminação do uso de produtos proibidos pelo FSC, devendo informar-se o responsável pela gestão dessas áreas agrícolas da 
lista de produtos proibidos pelo FSC. 

Reitera-se que, caso haja intenção de uso de qualquer pesticida, a Abastena deve ser previamente informada para assegurar 
o cumprimento dos requisitos estabelecidos na nova política do FSC. 

 
  



 

 

 
BOLSA DE FORNECEDORES DA ABASTENA (BFA) – INFORMAÇÃO PARA FORNECEDORES 

 
PRÓXIMA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO DO CERTIFICADO DA BFA  

A auditoria de manutenção do certificado FSC® se realizará entre os dias 17 e 21 de Fevereiro de 2020 

 
VENDA DE MADEIRA CERTIFICADA DE MEMBROS DA BFA  

O membro do grupo BFA tem a possibilidade de adquirir e vender material certificado, devendo fornecer à Abastena as informações 
necessárias para o controlo do processo. Como regra, o material certificado deve ser vendido à Abastena.  

A venda de material certificado para outros compradores depende de autorização da Abastena! 

O membro da BFA deve assegurar que a documentação de compra e venda contenha os elementos necessários e seja arquivada por um 
período mínimo de 5 anos.  

Para mais informações, consulte o Guia da BFA ou entre em contacto com um técnico da Abastena. 

 
PLATAFORMA PARA REGISTO DE COMPRAS E VENDAS DOS FORNECEDORES DA BFA  

Lembramos que cada Fornecedor da BFA deve registar na plataforma da Abastena todas as compras e vendas de material de áreas 
certificadas (Pertencentes ao GGFA e não Pertencentes ao GGFA). 

Para fazer o registo na plataforma, o Fornecedor deve aceder ao website da Abastena: www.abastena.pt e clicar no botão “Acesso 
Reservado” (canto superior direito). Tendo o acesso, basta entrar e ir ao menu Registo de Compras e Vendas e proceder aos registos: 

 Nova Compra: Registo de faturas/Autofaturas de compras/vendas a Proprietários Certificados. 

 Nova Venda: Registo de faturas de vendas à Abastena ou a outra entidade a qual foi fornecida madeira proveniente de áreas 
certificadas. 

Para ter acesso à plataforma, o Fornecedor deve solicitar suas credenciais aos técnicos da Abastena, obtendo ainda os devidos 
esclarecimentos, orientações e auxílio necessários. 

 
ASSUNTOS GERAIS 

 

TRATAMENTO DE COMUNICAÇÕES: CONSULTAS, RECLAMAÇÕES E DISPUTAS  

Relativamente à comunicação, o compromisso da Abastena é tanto informar, como receber, documentar e responder às comunicações 
relevantes das partes interessadas, como clientes, entidades oficiais, vizinhos, comunidades e público em geral. Para tanto, os contactos da 
Abastena e de todos os integrantes da equipa de Administração do GGFA e BFA são amplamente divulgados, estando também disponível 
um formulário para contacto “online” no website da Abastena. 

Também, quando julgado necessário por ocasião do planeamento das operações, são informadas e consultadas as partes interessadas 
locais (Vizinhos, comunidades, etc.), seja informalmente, através de visitas, seja formalmente com o envio de documento próprio para o 
efeito. 

As comunicações recebidas pelos Membros, colaboradores, operadores ou outros intervenientes, são respondidas adequadamente e, 
quando julgadas pertinentes, comunicadas à Administração.  

Nos casos de disputas relacionadas com aspectos legais, ou onde a posse e/ou direitos consuetudinários possam ser comprometidos, ou 
em casos de queixas relacionadas com os impactes das actividades de gestão, para além do tratamento a ser dado, as operações florestais 
que são, ou podem ser, a causa direta da disputa ou queixa, não são iniciadas, ou são suspensas até que a situação seja resolvida. 
 
PROJETO E-GLOBULUS 

O projeto e-globulus é uma plataforma online gratuita de transferência de conhecimento em silvicultura do eucalipto e de apoio à gestão 
silvícola “caso-a-caso”. Mediante a introdução de dados da propriedade, o utilizador poderá aceder a Indicações Técnicas ajustadas ao seu 
caso numa ótica de gestão florestal responsável: 

 Para instalação: Preparação do terreno, Seleção da planta, Adubação, Compasso e Época de plantação 
 Para manutenção (1ª rotação): Adubação de manutenção e Controlo da vegetação espontânea 
 Para talhadia (2ª ou mais rotações): Adubação de talhadia, Seleção de varas e Controlo da vegetação espontânea 

A plataforma tem ainda à disposição documentos técnico-científicos, vídeos e dossiers sobre a silvicultura do eucalipto. 

Consulte: https://www.e-globulus.pt/ 
 
NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

A Abastena assegura o acesso às normas e documentos aplicáveis ao funcionamento e certificação do GGFA e BFA, seja através da sua 
página na Internet, seja por entrega, ou envio, de cópias impressas, ou em meio digital, para os membros que assim o desejarem. 
 

Website: www.abastena.pt   Facebook: www.facebook.com/abastena 
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